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Attack Golvlim grīdas līme ir uz ūdens bāzes izgatavota līme, kas nav ugunsbīstama. NESATUR VIEGLI GAISTOŠUS ŠĶĪDINĀTĀJUS.
Konsistence ir tiksotropiska un plūstoša. Labas mitrās un apžuvušās līmēšanas īpašības ar spēcīgu adhēziju. Izmantošanai telpās.

LIETOŠANAS SFĒRA

Mīkstu vinila paklāju līmēšanai ar vai bez apakšējā seguma. Linolejs un tekstila paklāji ar putu apakšpusi. Uzmanību! Linolejam ar
džutas apakšpusi tiek ieteikts Bostik Linotack.

DARBA NORĀDĪJUMI

Vispirms ievērojiet paklāja ražotāja norādījumus. Šie norādījumi tikai papildina informāciju par pašu līmēšanu. Sagatavošanās:
Pamatnei jābūt tīrai, līdzenai, bez putekļiem, netīrumiem un vecām krāsām. Ja vajadzīga izlīdzināšana, to veic ar ūdensizturīgu
špakteli. Līmējot uz betona, mitrums nedrīkst pārsniegt AMA Hus standartā norādītās maksimālās vērtības. Līmes, seguma un
pamatnes temperatūrai jābūt vismaz +18°C, relatīvajam gaisa mitrumam jābūt 30-70%. Mitrā līmēšana 1. Rūpīgi samaisiet līmi. 2.
Izklājiet līmi uz grīdas ar zobotu lāpstiņu. Līmes slānim jābūt 2-3 mm biezam. 3. Uzklājiet segumu tieši uz mitrās līmes vai, ja
vajadzīga stiprāka tūlītējā adhēzija, klāšanas laiku var atlikt apm. par 30-45 minūtēm. 4. Rūpīgi iespiediet paklāju līmē, izspiediet
visas gaisa kabatas. Līmēšana uz apžuvušas līmes: Blīvu segumu līmēšana uz neuzsūcošām pamatnēm. 1. Uzklājiet līmi ar zobotu
lāpstiņu (ja segums ļoti jutīgs pret nelīdzenumiem pamatnē, jāizmanto smalki zobota lāpstiņa) 2. Ļaujiet līmei apžūt, līdz tā
nemitrina pirkstus, tai viegli pieskaroties. Blīvi segumi Gaidīšanas laiks apm. 45 minūtes, montāžas laiks apm. 80 minūtes. 3.
Uzmanību! Līmējot uz apžuvušas līmes, jānodrošina, lai segums tiktu rūpīgi piespiests.

DROŠĪBA

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem izstrādājuma saturs nav klasificēts kā bīstams veselībai vai ugunsbīstams. Papildu informāciju
skatiet drošības datu lapā.

TEHNISKIE DATI
Īpašības pirms uzklāšanas
Materiāla tips

Vienkāršā līme mitrajai un apžuvušai līmēšanai

Saistviela

Polimēru dispersija ar piedevām.

Šķīdinātājs

Ūdens

Konsistence

Tiksotropiska

Krāsa

Balta.

.

Līmēšana uz apžuvušas līmes: smalkzobaina lāpstiņa.

Darba apstākļi

Temperatūra vismaz +18°C. Relatīvais gaisa mitrums 30-70%.

Tīrīšanas
līdzeklis

Kamēr līme nav nožuvusi, ar ūdeni. Instrumentiem un sažuvušai līmei: acetons. Traipiem: Bostik līmes un otu
mazgājamais līdzeklis, lai saudzētu pamatni.

Blīvums

1,27 ± 0,02 kg/litrs

Sausā
substance

71 ± 1% no svara

Līmes patēriņš

Parasti 4-6 m²/l Skatīt ieteicamo līmes daudzumu attiecīgajam materiālam.

Ugunsbīstamība

Līme nav ugunsbīstama

Glabāšanas
stabilitāte

1 gads no +10 līdz +20°C temperatūrā. Sargāt no sasalšanas.

Izstrādes
instrumenti

Mitrā līmēšana: zobota lāpstiņa

https://iplus.translateplus.com/CMSPublishTemplatePreview.aspx?PublicationID=553&TemplateID=13&Lang=lv[2015-10-23 10:16:56]

TDS preview for P0161
Īpašības pēc uzklāšanas
Izturība pret
temperatūru

No +75 līdz +80°C pēc 14 dienām

Mitruma izturība Ļoti laba, kad šuve izžuvusi
Izturība pret
mīkstinātājiem

Ļoti laba.

Krāsa

Duļķaina

Izturības
pieaugums

Ja materiālam viena puse ir blīva, laba izturība tiek sasniegta apmēram dienas laikā. Piemēram, līmējot PVC ar
poliestera filcu uz pamatnes, galīgā izturība tiek sasniegta 4-7 dienu laikā.

SAZINIETIES AR MUMS
TĀLR. 042-19 50 00
info.se@bostik.com
Atruna: Tehnisko datu apraksti, rekomendācijas un
Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09
instrukcijas ir balstītas uz dažādiem testiem un uz mūsu
Helsingborg Tlf: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 iepriekšējo pieredzi. Šis ir palīgs pircējam, lai atrastu
21, www.bostik.se
piemērotāko darba metodi un sasniegtu iespējami labāko
rezultātu. Kad patērētāja darba aps
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